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 אותה מכירים להציג. עוד צורך אין
. היטב.
 מי אחר. צד גם יש הזח להעולס אבל
הזה? הצד את מסמל
ש בתמונות המופיעות הבחורות, שש
 היכולות מתריסר חלק הן. זה, בעמוד
העולם ״נצ־גות של יתואר לשאת בהחלט

מזור
 אם כי — בהן בחרה המערכת לא הזה״. -
הקוראים.1

— ישראל של המים מלכות הן אלה
 אשר בתחרויות שנבחרו — סגניותיהן או

 הבחירה הזה. העולם מערכת על־ידי נערכו
לחלו דמוקראטית בצורה נעשתה עצמה

שמותי עם פתקי־בחירה הטלת על־ידי טין:
 המים מלכת בתחרות המועמדות של הן

הקלפי. לתוך

★ ★ ★
 אמהות כיום הן הבחורות מן כמה
עליהן שומעים שאין עקרות־בית מסורות,

גנדיקט דל־ביאנקד
ל קפצו אחרות המשפחתי. לחוג מחוץ
 ש* הזוהר, עולם מרומי אל הכתרתן אחר
לכן. קודם שאפו אליו

 מזור, יהודית הראשונה, המים מלכת
 נזקקה היא בלבד. 16בת' בהיותה נבחרה
כע בתחרות. להשתתף כדי מהוריד, להיתר

 היופי למלכת נבחרה כבר שנתיים• בור
 שיש ספק שום היה לא בי ישראל, של

 ,מיוחדים ויופי חן הבלונדית לצברית
 הארץ של ויופיה חינה את לסמל היכולים

הזאת.
 ובעיצומה לילדה, ואם נשואה היא כיום

 היא שם בניו־יורק, נוצצת קאריירה של
 גם אלא כד־גמנית־עילית רק לא מבוקשת

 נשות למרבית מפורסמת כמתכננת־אופנד,
האמריקאית. הגבוהה החברה

★ ★ ★
 גם אבל - לגמרי אחר מסוג יופי

 ?נבחרת היה — ומופר, לארץ טיפוסי הוא
 יוצאת־תימן לאם בת גור, עליזה אחרת,
בח הזה העולם קוראי יוצא־גרמניה. ולאב

 שנה וכעבור המים, מלכת כסגנית בה רו
 לעילם והדרך היופי, מלכת י בכתר זכתה

 נפתחה ובארצות־הברית באירופה הסרטים
לפניה.

ש בנדיקט, בתיה' הייתה' אחרת' סגנית
הפ לארצות־הברית, בחירתה אחרי נסעה

 שתצ־ מאוד, מפורסמת דוגמנית־צילום כה
 כתבי־ מרבית שערי על הופיעו לומיה
 ארצה חזרה היא בניו־יורק. הגדולים העת
ב הראשי הנשי התפקיד את למ;א כדי

להתאמץ, מבלי בעסקים לצליח איך מחזמר
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כדוג שלה הקודמת לקאריירה חזרה ועתה
מצליחה. מנית

★ ★ ★
 הן גם היו לוי וז׳נט דל־כיאנקו ויויאן

 ויויאן גם ).1963( וסגנית מלכה של צמד
מקוד כמה של בחלקן שנפל בכבוד זכתה

 ; ישראל, של היופי למלכת נבחרה מותיה,
 סיבוב ואחרי ל,/;לחר הגיעה היא וגם

 י לדוגמנית ■ הפפר. המגבית, בשביל הופעות
: ׳ :,׳ מצליחה.
 1 ב־ נישאה לוי,׳ ז׳אנט סגניתה, ואילו

 , ילדה כאן׳ שהשתקע אמריקאי לבחור ארץ
 מפיק־ד,סרטים אותה גילה ולפתע — בן

 אותה לקח הוא בראונר. ארתור היהודי
 צעדיה את עושה היא ועתה לאירופה, עימו

קול כשחקנית — הבד בעולם הראשונים
נוע.

 לא מיוחדת־במינה היא האחרונה המלכה
תל שגב, (פפה) אבישג הראשונה. מן פחות
 כשנב־ ,הירוק הכפר החקלאי בית־הספר מידת
 אחרי מקרוב עקבנו שנתיים. לפני חרה

 :תיבחר דרך באיזה לראות כדי מעשיה,
 החלוציות. חיי המשך או בינלאומי, זוהר
 לגרעין הצטרפה השנייה, בדרך בחרה היא

 לחבר־ 'נישאה ימים חודש ולפני בערבה,
עוד שלה הקבוע החבר שהיה — קיבוץ

לוי גור
 בחירתה כי חשש ואשר התחרות, לפני

 ומדרכו ממנו אותה תרחיק המים למלכת
החלוצית.

★ ★ ★
ע דו י מ  עתה? אל?־, זכרונות מעלה אנ

לערי מתכוננים אנו ששוב מפני ברור:
יש של המים מלכת לבחירת תחרות כת

ראל.
ורו הרענן יופיה הצעיר, שחיוכה נערה

דמות של המשלים הצד יהוו הצברית חה
חזה. העולם

שגב
ה כל של נוספת דוגמה שתהוזד, נערה

הזאת. הארץ של והטוב יפה
 דרכו את הבאות, בשנים שתייצג, ונערה
 דל־ שויוי כפי הזה, העולם של האחרת
 אבי־ בנדיקט, בתיה מזור, יהודית ביאנקו,

 ואתכם — אותנו הציגו ואחרות שגב שג
בעבר.
 על ?1968 לשנת המים למלכת תיבחר מי

יב הוא בתחרות. שיחזה הקהל יחליט כך
 ביותר המתאימה את המועמדות מבין חר
לחלוטין. דמוקראטיות בבחירות —

1602 הזה העולם


